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PHARMA NORD Bio-Glukozamina Plus 60 tabletek
 

Cena: 79,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Dania

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

PHARMA NORD

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mięśni, kości i zębów  Zawiera glukozaminę, chondroitynę i witaminę C. Witamina C
przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu niezbędnego do normalnego funkcjonowania chrząstki i kości Glukozamina występuje
naturalnie w chrząstce stawowej Wyprodukowany zgodnie z wymogami duńskiej kontroli farmaceutycznej  2 tabletka zawierają: /%
RDA* Witamina C 40 mg/ 25% Siarczan glukozaminy 2KCI 1000 mg /- Wyciąg z siarczanu chondroityny 800 mg /- Selen organiczny
SelenoPrecise 100 mg /182% * RDA = Zalecane dzienne spożycie. Sposób użycia 2 tabletki dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Spożywać podczas posiłku. Nie przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, jak
również osoby przyjmujące leki powinny zasięgnąć profesjonalnej porady przed rozpoczęciem przyjmowania suplementów. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przedrostek BIO- odnosi się do
biodostępności produktu, a nie do uprawy ekologicznej. Przechowywanie Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu
nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.   Składniki  Siarczan – glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków) Siarczan –
chondroityny (z ryb) Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna Selen – drożdże wzbogacone w selen (*SelenoPrecise®)
Witamina C – kwas l-askorbinowy Substancja przeciwzbrylająca  – sole magnezowe kwasów tłuszczowych Substancja
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu Substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza Barwnik – dwutlenek tytanu
Substancja glazurująca – talk Barwnik – indygo karminowy * EP Patent No. 1 478 732 B1  Ilość netto  60 tabletek  Producent/
Dystrybutor  Pharma Nord Sp z o.o. Ul. Zwoleńska 24C 04-761 Warszawa Polska 
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